
Pernambuco, fevereiro de 2021.

Documento de Recomendações da Sociedade Civil para a
qualificação dos Protocolos Estadual e Municipais de Segurança
da Saúde Pública.

Este documento é o resultado de um amplo processo de consulta realizada pelo projeto “Escolas
seguras e Aco lhedoras para a Convivência das Meninas e Jovens Mulheres com a Covid-19 em
Pernambuco”, que visa contribuir  para o debate, para a incidência e para o monitoramento das
iniciativas governamentais relativas ao direito à edu cação, em especial, sobre os protocolos
orientadores do retorno às aulas presenciais, com atenção ao recorte de  gênero e de raça,
observando os impactos e necessidades que afetam as meninas em função da agudização das
desigualdades e das violações de direitos decorrentes da pandemia.

Pretende-se contribuir para a efetivação do direito à educação, especialmente das meninas,
adolescentes e jo vens mulheres, de acordo com os princípios constitucionais e diretrizes estabelecidas
nas leis educacionais que  regem o acesso à educação pública gratuita, laica e de qualidade, ou seja, a
igualdade e equidade de oportunida des, independentes da condição social, de sexo, de raça/etnia, de
sexualidade/gênero e de crença religiosa.

O projeto é uma iniciativa das instituições parceiras do Fundo Malala em Pernambuco: Centro de
Cultura Luiz Freire  (CCLF), Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (CENDHEC) e
Centro das Mulheres do Cabo (CMC),  mobilizadas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação
(CNDE) através de seu Comitê Pernambuco, que tam bém aglutina ativistas individuais, uma rede
estadual: o Fórum de Educação Infantil de Pernambuco (FEIPE), e uma  associação comunitária: a
Associação dos Moradores do Córrego da Fortuna e parte do Sítio Sapucaia - Amoforts.

Neste sentido, no mês de outubro de 2020 foram realizadas 4 Rodas Virtuais de Diálogo com
diversos seg mentos da sociedade, que se constituíram um amplo processo de consulta com a
finalidade de contribuir com a  reflexão sobre o atual estágio da pandemia no Estado de Pernambuco e,
a partir daí, gerar recomendações para o  aprimoramento das estratégias e procedimentos que já
fazem parte de diversos protocolos e outros documentos de retomada às atividades educacionais,
numa perspectiva de garantir um retorno seguro e acolhedor a todas as  pessoas da comunidade
escolar, em especial as meninas, que são a prioridade deste projeto.

Apresentamos o esforço dos segmentos consultados para a produção do presente corpo das
recomendações, que não são aqui hierarquizados, mas articulados no sentido de qualificar as
estratégias para garantir a segurança  da saúde pública no presente contexto pandêmico.



Principais Recomendações
Uma das principais recomendações defendidas nas Rodas de Diálogo foi que os indicadores
epidemiológicos da  pandemia no estado não permitem o retorno às aulas agora. O momento seguro
para o retorno seria quando to dos e todas forem vacinados ou quando houver uma medicação que
mostre eficiência no combate ao vírus.

No entanto, o retorno já é uma realidade para vários níveis de ensino. E para que esse retorno ocorra
de forma a garantir a saúde física e emocional de todos e todas, é preciso que haja uma ampliação do
diálogo entre gestores municipais e estaduais, a comunidade escolar, profissionais de saúde e os
conselhos.

O fortalecimento da gestão democrática nesse momento vem como elemento fundamental. Em
cumprimen to ao princípio constitucional da participação da sociedade civil na tomada das decisões
jurídico-políticas, através  de audiências públicas e outros instrumentos, é preciso ouvir as
comunidades, trazer as comunidades para essa  organização. É preciso construir um processo com a
participação popular para garantir uma escola segura e aco lhedora no retorno às aulas.

Precisamos garantir que as escolas tenham condições de retornar com segurança, com as medidas
de orienta ção, formação, distribuição de EPIs e itens de higiene. Os profissionais da educação
não estão sendo capaci tados para os protocolos. Por isso, é necessária formação envolvendo os
trabalhadores da saúde, as famílias  e os trabalhadores em educação.

A maioria das escolas públicas não possui condições estruturais para o retorno seguro. São apontados
diversos problemas de infraestrutura anteriores à pandemia. Não existe segurança sanitária com
instalações adequadas para atender os protocolos sanitários, como a falta de água, espaços
apertados, falta de ventilação adequada,  salas lotadas e falta de produtos de higiene e limpeza.

Neste sentido, a principal recomendação é de que sejam feitos investimentos nas escolas antes do
retorno das atividades presenciais, tanto nas estruturas das escolas, como na compra de
materiais de higieniza ção e EPIs. É necessário que os protocolos dialoguem com as realidades
das escolas e dos/as estudantes, e possam ser implementados garantindo a higienização
adequada e o distanciamento. É necessário ter espaço adequado, pia na altura das crianças,
álcool em gel, tapetes sanitizantes etc.

Os gestores precisam garantir a compra dos EPIs para uso dos profissionais da educação e
estudantes, para que não seja mais um investimento que terá de sair do bolso dos profissionais e



famílias que já estão em situação de  vulnerabilidade econômica.

Para que esses investimentos cheguem mais próximo da realidade das escolas é fundamental
aumentar o aces so e os recursos do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), que visa
contribuir com a manutenção e  melhoria da infraestrutura física e pedagógica.
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Durante o ensino remoto não foram dadas condições adequadas em termos de equipamento, conexão
com in ternet ou formação em tecnologias para que os profissionais da educação pudessem
desenvolver as atividades.  Com a volta às aulas em sistema híbrido que o governo garanta, para todos
e todas, investimentos em equipa mentos, conectividade e formações com os profissionais da
educação com tecnologia que sustente pla taformas de videoconferências e de conexão com
internet, especialmente nas zonas rurais. Também há necessidade em realizar estudos sobre a
aprendizagem durante o período de atividades remotas e uma  adaptação do currículo em
diálogo com a gestão das escolas e famílias.

O principal desafio apontado por estudantes e professores durante o período de distanciamento social
foi a falta de equilíbrio emocional para lidar com o dia a dia. Também os conselhos tutelares têm
recebido muitas denúncias de maus tratos e abandono de crianças que precisam de acompanhamento
psicológico. É preciso que o Estado garanta a presença de uma equipe multidisciplinar nas
escolas para prestar apoio psicológico aos profis sionais da educação e estudantes.

Em relação à Educação Infantil, nossa recomendação é que este seja o último nível de ensino a
retornar às aulas presenciais, pois o brincar, a troca e o cuidar são elementos essenciais dessa fase
da aprendizagem e é  impossível realizá-la sem o toque e com distanciamento social.

Além disso, os profissionais da Educação Infantil precisam de formação para identificar
sintomas e os cui dados específicos para as crianças pequenas em relação aos protocolos de
segurança.

Para a Educação no Campo, recomendamos a reabertura das escolas do campo. Muitas foram
fechadas com a  justificativa de que eram poucos alunos, e agora essa é uma das medidas que garante
a saúde dos estudantes e pro fessores. A reabertura das escolas do campo, de preferência com
professores da própria comunidade, evita o  transporte de ir e vir à cidade. Quando não for possível
reabri-las, é preciso garantir que o deslocamento seja seguro  do ponto de vista da pandemia, em
especial nas zonas rurais, onde vemos transporte sucateados e superlotados.

As escolas não conseguiram manter um vínculo com uma parcela dos estudantes, especialmente com
as meni nas, e enfrentaram dificuldades para acessar os recursos de aprendizagens remotos. Durante
a pandemia cresceu  o índice de evasão escolar, sendo necessário adotar mecanismos de Busca



Ativa para que essas estudantes  retornem às aulas presenciais e a realização de atividades
compensatórias para os possíveis prejuízos  de aprendizagem decorrentes da falta do vínculo
sistemático.

Muitos jovens não puderam ficar em casa e precisaram buscar trabalho para ajudar na sobrevivência
da famí lia. Nesse sentido, recomendamos a criação de subsídios emergenciais para alunos,
professores e famílias, bem  como, garantir a alimentação escolar adequada e distribuição de kits
alimentação como estratégias de diminuir o  risco de evasão escolar.
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Recomendamos que sejam realizados momentos formativos e de orientações às famílias, corpo
discente e docente sobre a medidas de prevenção e cuidados no espaço escolar aproveitando
os dias de entrega  de materiais.

Por fim, recomendamos que o Estado seja responsável pela fiscalização e que, além das
prefeituras, ou tros órgãos como o PROCON também sejam envolvidos na fiscalização da
implementação dos Protoco los nas escolas.

Lista de Organizações, Instituições e Movimentos Sociais
participantes da Consulta

1. Adessu Baixa Verde - Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da

Baixa Verde 2. Articulação Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba,

Pernambuco (ASCQUIMI) 3. Associação de Educadores das Escolas Comunitárias

(AEEC)

4. Associação Mulheres Amigas do Ipsep - AMAI

5. Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Comitê Rio

6. Casa da Mulher do Nordeste (CMN)

7. Centro das Mulheres do Cabo – CMC

8. Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não-Governamentais

Alternativas – Caatinga 9. Centro de Cultura Luiz Freire – CCLF



10. Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social – Cendhec

11. Coletivo de Juventude Cara Preta

12. Coletivo Leoas do Norte

13. Comissão de Articulação das Comunidades Quilombolas em Pernambuco 14. Comissão
Estadual de Pro fessores Indígenas - COPIPE

15. Comitê Pernambucano de Educação no Campo

16. Comunidade Quilombola de Serra do Talhado, Mirandiba/PE
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17. Comunidade Quilombola Engenho Siqueira, de Rio Formoso, Pernambuco

18. Comunidade Quilombola Jardim Mirandiba,

19. Comunidade Quilombola Pedra do Amolar, Mirandiba/PE

20. Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente -

COMDICA Recife 21. Conselho Municipal de Educação de Igarassu, Pernambuco

22. Conselho Municipal de Educação do Recife

23. Conselho Tutelar do Recife (RPA 3A)

24. Escola Mundo Esperança, em Sítio dos Pintos, Recife.

25. Escola Municipal de Educação Infantil Dom Luiz De Nadal – Porto Alegre (RS)

26. Escola Solon Jerônimo de Melo, Casinhas (PE)

27. Fórum de Juventudes do Cabo – FOJUCA

28. Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE)

29. Fórum em defesa da Educação Infantil de Pernambuco – FEIPE

30. Fórum Municipal Popular do Recife

31. Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ

32. Grupo Leoas do Norte

33. Marcha Mundial de Mulheres (MMM)



34. Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco - MMTR/PE

35. Movimento dos Trabalhadores sem Terra em Pernambuco (MST/PE)

36. Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife

37. Rede da Primeira Infância de Pernambuco

38. Rede de Cultura Popular Brasileira de Juazeiro/BA

39. Rede de Mulheres Negras de Pernambuco
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40. Rede Estadual da Primeira Infância (REPI)

41. Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Olinda (SINPMOL)

42. Sindicato dos Professores do Cabo de Santo Agostinho (SINPC)

43. Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco (SINPRO/PE)

44. Sindicato dos Servidores Públicos de Igarassu (SINSPI)

45. Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pombos – SINDPOMBOS

46. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirandiba, Pernambuco

47. União dos Dirigentes Municipais de Educação em Pernambuco (Undime/PE)

48. União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação em Pernambuco

(UNCME/PE) 49. Universidade de Pernambuco (UPE)

50. Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).

escolasseguraseacolhedoras@cclf.org.br



www.cclf.org.br | (81) 3301-5241

www.mulheresdocabo.org.br | (81) 3524-9170

www.cendhec.org.br | (81) 3227-7122

6 Documento de
Recomendações da Sociedade Civil para a qualificação dos Protocolos Estadual e Municipais de Segurança da Saúde Pública


